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Indledning. 
 
Vår-kobjælden findes ifølge den sidst publicerede undersøgelse af denne art 
(Wind 1993) kun på 6 lokaliteter i Danmark, og på 5 af disse lokaliteter var 
bestandene endda meget små. Derfor er arten også omfattet af artsfredning i 
henhold til naturbeskyttelsesloven (bekendtgørelse nr. 430 af 2. juni 2002), den 
er rødlistet som sårbar (Stoltze & Pihl 1998), og den er medtaget i NOVANA-
overvågningsprogrammet som dansk ansvarsart (Søgaard et al. 2005). Det er 
sket på baggrund af udpegningen i den danske gulliste som ansvarskrævende 
(Stoltze 1998).  
 
Denne art var med sin iøjnefaldende skønhed og sin sjældenhed en 
medvirkende begrundelse for fredningen i 1932 (Overfredningsnævnet 1932). I 
1950-erne og 1960-erne fandtes den flere steder på Randbøl Hede, men blev 
trængt efterhånden som lyngvegetationen blev ældre og højere og afløst af 
græs. Men på de arealer, hvor J. Grøn gennemførte afbrændinger i 1960 – 1965, 
skete der umiddelbart efter afbrændingerne en markant fremgang for arten (J. 
Grøn, mdtl. medd.). Også her gik den dog senere tilbage igen.  
 
Beskrivelsen af vår-kobjældens situation på Randbøl Hede i de seneste år kan 
naturligt deles i to dele: De oprindelige 3 individer, og udplantningen af 
kunstigt opformerede frøplanter.  
 
 
 
 

 
 
Figur 1. Det er ikke noget under, at vår-kobjælden på grund af sin sjældenhed – 

og sin skønhed – var et af argumenterne for fredningen af Randbøl Hede i 

1932. 
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De oprindelige 3 individer. 
 
Siden 1987 har der været 3 individer af vår-kobjælde på Randbøl Hede. 
Allerede dengang var planterne voksne, og disse individer findes stadig, så de 
er altså over 20 år gamle. De er derfor også ret store med flere rosetter og 
producerer nogle år temmelig mange blomster. 
 
Der har ikke været foretaget systematiske optællinger af antallet af blomster 
igennem årene. Det ville have krævet mindst to årlige besøg, da de blomstrer 
over en forholdsvis lang periode. De første blomster kan nogle år ses i 
slutningen af april, og en måned senere kan der stadig findes uudsprungne 
knopper. Det er ikke de samme blomster, som ses gennem hele perioden. De 
seneste knopper kan knapt erkendes i begyndelsen af blomstringsperioden. Den 
lange blomstringsperiode er særdeles hensigtsmæssig for arten, da blomster ofte 
ødelægges af nattefrost. På sådanne udsatte områder kan nattefrost forekomme 
helt hen i de første dage af juni måned.  
 
Resultater. 

 
Spredte oplysninger viser store svingninger i blomstringen fra år til år. For 
perioden 1992-2005 angives i Tabel 1 totaltallene for de år, hvor der som 
minimum foreligger 1 optælling tidligt i perioden og 1 sidst i perioden. 
 
 

År Antal blomster 
1992 29 
1996 32 
1997 13 
1998 15 
1999 41 
2000 19 
2003 29 
2005  5 

 
   
Tabel 1. Det samlede antal blomster i de 3 oprindelige eksemplarer af vår-

kobjælde i de år af perioden 1992-2003, hvorfra der foreligger mindst to 

optællinger i hver sin del af blomstringsperioden.  

 
På trods af et ikke uvæsentligt antal blomster har disse 3 individer ikke 
produceret nye frøplanter af vår-kobjælde i en årrække. Der er to hovedårsager 
hertil:  
 
1.Vegetationen er blevet høj, tæt og græsdomineret. Der er et tykt lag af mos og 
døde plantedele på jordoverfladen, som forhindrer tilfredsstillende 
spiringsbetingelser for frøene. Hertil kræves en lav og lysåben vegetation med 
en blottet jordoverflade. 
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2. Adskillige år er der kun produceret få frø, fordi blomster og / eller frøstande 
er blevet ædt før frøene blev modne, formentlig af rådyr. I 1990 var det endda 
så grelt, at samtlige frøstande blev ædt.  
 
Indsats. 

 
De to ovennævnte begrænsninger har Randbøl Statsskovdistrikt forsøgt at 
ændre. 
 
Ad 1. I 1992 afbrændtes vegetationen omkring planterne i en smal stribe 
mellem vejen og indhegningen. Året efter afgravedes yderligere græstørven på 
et areal af ca. 2 m2 omkring hver af de gamle planter. 
 
For yderligere at skabe et godt spiringsbed for frøene blev morlaget i 1994 
afskrabet med gummiged og fjernet fra et ca. 0,7 ha stort areal umiddelbart øst 
for planternes voksested. Her er endnu ikke observeret spontan etablering af 
frøplanter. 
 
Ad 2. Distriktet opsatte i 1994 nogle afskærmninger af trådvæv omkring 
planter, så større planteædende dyr ikke kunne nå dem. Der er faldet mange 
muntre bemærkninger om disse ”kunstværker” eller ”landskabsskulpturer”, men 
de opfyldte deres funktion og bevirkede, at der i de kommende år blev 
produceret frø. 
 

 
 
Figur 2. For at undgå, at blomster og frø blev ædt – formentlig af rådyr – blev 

opsat beskyttende trådvæv omkring planterne.  
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Først i 2000 observeredes de første nye planter som følge af disse forskellige 
initiativer. De stod i de små afgravede område omkring moderplanterne. Den 2. 
maj 2000 optaltes 7 nye planter med 1-3 hårede og 3-delte blade. Der var ikke 
tale om kimblade, så frøene må være spiret i 1999. I 2001 fandtes der ved en af 
optællingerne i alt 12 nye planter, og året efter i 2002 maksimalt 16 nye planter. 
Dette år blomstrede den første af de nye planter med en enkelt blomst. Der er 
dog ikke tale om nogen jævnt fremadskridende udvikling i antallet af nye 
planter. I de første år konstateredes det flere gange, at små frøplanter døde igen 
uden påviselig årsag. Og allerede i 2002 noteredes det for første gang, at de nye 
planters antal er reduceret på grund af konkurrence fra den lyng, som nu har 
fået fodfæste i de afgravede områder. Denne tendens er fortsat. I 2005 fandtes 
kun 5 yngre frøplanter, en af dem blomstrede med en enkelt blomst, mens de 
øvrige 4 fremtrådte tydeligt skyggepåvirkede af høj lyng. 
 
De tre gamle planter lever ikke evigt. I 2005 havde den sydligste af de 3 planter 
et sygeligt udseende og blomstrede slet ikke. 
 
Udplantning af frøplanter. 
 
På baggrund af blandt andet den manglende succes med at frembringe nye 
planter på naturlig vis på den store afskrabede flade blev det efter adskillige 
diskussioner besluttet at forsøge at opformere planter under kontrollerede 
forhold. Randbøl Statsskovdistrikt og Vejle Amt ansøgte derfor i fællesskab 
den 26. november 1997 Skov- og Naturstyrelsen om tilladelse til at indsamle 
frø fra de tre planter af vår-kobjælde på en række vilkår. Tilladelsen kræves, da 
arten er fredet i henhold til bekendtgørelse nr. 430 af 2. juni 2002 om fredning 
af forskellige dyr og planter. Tilladelsen blev givet, og distriktet lavede en 
aftale med et staudegartneri om at producere planterne. Efter et par år måtte 
man desværre konstatere, at dette ikke førte til noget resultat.  
 
Derfor blev der i 2000 rettet henvendelse til Botanisk Have, Københavns 
Universitet, som var interesseret i at deltage som et led i havens funktion som 
genbank for bevaringsværdige planter. Allerede i slutningen af samme år kunne 
Botanisk Have meddele, at frøene var spiret.  
 
Resultater. 

 
I oktober 2001 blev 37 planter udplantet på 4 forskellige lokaliteter i Vejle og 
Ribe amter, og i april 2002 blev yderligere 35 eksemplarer udplantet på de 
samme lokaliteter. Distriktet konstaterede i notat af 10. juni 2003 (Thomsen 
2003), at 65 af de 72 planter har overlevet den første vækstsæson, d.v.s. 90 %. 
Af de 65 planter blomstrede de 15 allerede.  
 
En fornyet optælling af de udplantede planter blev foretaget den 13. maj 2005 
sammen med Nis Thomsen, som i sin tid foretog udplantningen – og som i 
øvrigt også står bag det ovennævnte notat af 10. juni 2003. I forbindelse med 
optællingen blev voksestedernes nøjagtige position fastlagt ved hjælp af GPS. 
Disse UTM-positioner findes hos Vejle Amt og Randbøl Statsskovdistrikt. 
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  Udplantet  2003  2005 
________________________________________________________________ 
Mergelspor      19     17  (8)     16 
 
Kreaturhegn      20     18  (2)     14 
 
Forforsøg      10       9  (3)       8 
 
Afblæsningsflade      23      21  (2)     19 
 
Total        72      65  (15)     57   
 
 

Tabel 2. Resultatet af optælling i 2003 og 2005 af de planter af vår-kobjælde, 

som blev udplantet i efteråret 2001 og foråret 2002. I parentes angives antallet 

af blomstrende planter. 

 
 
Efter den første vækstsæson i naturen havde 90 % af planterne overlevet. Efter 
3 vækstsæsoner er overlevelsen faldet til 79 %. 
 
Observationerne i 2005 viste i øvrigt også en anden ting: Mange af planterne 
var iøjnefaldende sølle og små og med gullige blade (Figur 0). Det var Nis 
Thomsens opfattelse, at nogle af dem endda var mindre end dengang de blev 
plantet ud. 
 
Diskussion. 

 
Der har været ført mange diskussioner om, hvorvidt man skulle foretage den 
beskrevne opformering og udplantning. Det vil føre for vidt at gennemgå de 
mange argumenter for og imod på dette sted, og mange af argumenterne er 
grundlæggende også af mere følelsesmæssig art. De handler om natursyn. Hvor 
meget skal mennesket gribe ind for at sikre overlevelsen af en art ? Den 
diskussion hører hjemme andetsteds. 
 
Af helt formelle, objektive forhold kan oplyses følgende: 
 

1. Skov- og Naturstyrelsen har meddelt (referat fra møde i Randbøl Hede-gruppen 
11.09.2003), at udplantningen ikke strider imod EU-habitatdirektivet. 

2. IUCN (International Union for Conservation of Nature) har den 4. september 
1987 vedtaget ”Position Statement on Translocation of Living Organisms”. 
Ifølge dette er den foretagne udplantning en fornyelse af bestanden, som kan 
være et nyttigt redskab for at sikre en arts overlevelse. Udplantningen opfylder 
de væsentligste forudsætninger i erklæringen.  

3. Frøene stammer fra de 3 gamle planter på Randbøl Hede, så projektet 
indeholder ikke noget element af genetisk forurening. 
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Nu må man konstatere, at de kunstigt opformerede planter er her. De få 
personer, som kender forhistorien, vil stadig kunne identificere dem. Er 
planterne i dag en del af den vilde danske flora ? Hvornår bliver de det 
eventuelt ? Hvis de udplantede planter aldrig bliver vilde, hvad så når næste 
generation af vår-kobjælder forhåbentlig viser sig ? Man kan ikke afgøre, om 
pollen og frøanlæg hertil er fra de gamle planter, de udplantede, eller en 
blanding. På et eller andet tidspunkt må man acceptere dem som vilde, selvom 
man erkender deres forhistorie. 
 
Det er naturligvis under forudsætning af, at bestanden kommer på fode igen 
uden vedvarende udplantninger, således at bestandene kan opretholdes ved 
naturlig reproduktion.  
 
Foreløbig har Vejle Amt – blandt andet gennem støtte til denne rapport – valgt 
at lade alle planterne af vår-kobjælde i dette amt indgå i NOVANA-
overvågningen af vandmiljø og natur. Ribe Amt har givet udtryk for den 
modsatte holdning. Der er udplantet planter i begge amter. 
 
 
 
 

 
 
Figur 3. En vår-kobjælde i sin fjerde vækstsæson efter udplantningen (foto juni 

2005). Rosettens største diameter er ca. 5 cm. 
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Vår-kobjældens situation. 
 
For at kunne målrette en bevaringsindsats må man forstå årsagssammen-
hængene bag bestandsudviklingen. Optællingerne i 2005 var ikke meget 
opmuntrende m.h.t. artens chancer for overlevelse. Ganske kort opridset er vår-
kobjældens situation på Randbøl Hede denne, at  
 

- den ene af de tre meget gamle planter ser ud til at være svækket 
- disse tre gamle planter har kun produceret nye frøplanter i et lille afgravet areal 

i deres umiddelbare nærhed 
- mange af de nye, naturlige frøplanter døde som ganske små, og de overlevende 

er allerede nu udsat for hård konkurrence fra fremspirende lyng 
- livskraften for de udplantede  frøplanter ser ikke overbevisende god ud, og 

nogle af individerne er døde. 
 
Under overskriften trusler nævnes i den danske undersøgelse fra 1993 kort og 
præcist: ”Tilplantning, tilgroning, gødskning, eutrofiering, indsamling og 
opgravning” (Wind 1993). I en landsdækkende svensk undersøgelse (Åström & 
Stridh 2003) når man frem til stort set samme konklusion: Tilgroning, 
gødskning, græsning, opgravning og plukning. I det følgende kommenteres de 
enkelte faktorer kort. 
 
Tilplantning er ikke nogen trussel på Randbøl Hede. 
 
Tilgroning med træer og buske er næppe heller nogen trussel, da det må tages 
for givet, at skovdistriktet i givet fald vil forhindre dette ved rydning, eftersom 
området er fredet. 
 
Tilgroning i form af en højere og mere sammenhængende vegetation af 
dværgbuske, græsser og urter er derimod en oplagt trussel. Denne kan eventuelt 
forøges ved en kombination med et tæt mosdække og tykt førnelag. Det kan 
udkonkurrere de voksne planter, som normalt har en roset af blade liggende på 
jordoverfladen. Men mest kritisk er det nok, at det manglende lys ned til 
jordoverfladen vil forhindre frø i at spire. 
 
Gødskning. Direkte gødskning kan ikke tænkes at forekomme på Randbøl 
Hede. 
 
Eutrofiering. Den indirekte gødskning gennem luften af især kvælstof 
forekommer derimod på Randbøl Hede. Den årlige deposition af kvælstof er i 
dag i størrelsesordenen 20-22 kg N pr. ha pr. år. Det vides ikke, om vår-
kobjælden ikke fysiologisk kan tåle dette, men til gengæld vides det med 
sikkerhed, at denne gødskning fremmer tilgroningen i den lave vegetation med 
deraf følgende problemer (se ovenfor). Ellenberg (1991) angiver, at arten er 
knyttet til næringsfattige forhold. 
 
Indsamling (herunder plukning). Er ikke observeret på Randbøl Hede i mange 
år. Artsfredningen (bkg. 430 af 2. juni 2002) skulle forhindre dette, og 
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efterhånden er det vel også blevet god skik blandt botanikere at fotografere 
sjældne planter i stedet for at indsamle dem til et herbarium med pressede 
planter.   
 
Opgravning. Er ikke observeret på Randbøl Hede i mange år. 
 
Græsning. Nævnes som en trussel i den svenske undersøgelse (Åström & Stridh 
2003), men kun hvis græsningstrykket er alt for hårdt. På den anden side 
nævner de samme forfattere, at historisk set synes de mest positive faktorer at 
være skovbrand og græsning. En anden svensk undersøgelse viser konkret, at 
græsningen kan være så hård, at skuddene dør af det (Kellner 1993). 
 
Fra Danmark foreligger en enkelt observation af en sådan utilsigtet effekt af 
græsning. Ved Vind Hede øst for Ulfborg blev der sat får ud i en indhegning få 
år efter en succesfuld afbrænding. De udryddede fuldstændigt mindre bestande 
af vår-kobjælde og cypres-ulvefod, som havde overlevet og endda haft fordel af 
branden (egne obs.). 
 
Den beskrevne afbidning af blomster og frøstande er også kendt andetsteds fra. 
På Vind urfuglereservat findes landets eneste store bestand af vår-kobjælde. 
Her optaltes i 2002 antallet af afbidte blomster og frøstande i en større 
delbestand ved udgangen af blomstringstiden den 29. maj (H. J. Degn, upubl.). 
Det viste sig, at 30 % af blomsterknopperne var afbidt. 
  
Procentdelen af knopper og blomster, som blev fjernet af vildtet i en svensk 
undersøgelse (Kellner 1993), var 33 og 68 % i to forskellige parceller. 
 
Konklusion og anbefalinger. 
 
De ovennævnte trusler forklarer kun delvist, at vår-kobjældens situation på 
Randbøl Hede er så usikker. Det er hævet over enhver tvivl, at vegetationens 
tilstand i en årrække har været sådan, at voksne planter er blevet udkonkurreret, 
og at nye frøplanter ikke har kunnet etablere sig. Men det forklarer ikke, at der 
ikke er blevet fundet frøplanter på den afskrabede flade umiddelbart øst for de 
tre gamle planter. Og det forklarer slet ikke, at de udplantede frøplanter ikke ser 
ud til at være i vigør.  
 
En medvirkende årsag kunne måske være, at arten er en kontinental art (Böcher 
1941). Nis Thomsen oplyser (mdtl. medd. 13.05.2005), at nedbøren i 
Frederikshåb by kun ca. 1 km fra planternes voksested i de 11 måneder fra 1. 
juni 2004 til 1. maj 2005 har været 1100 mm. Det svarer til en årsnedbør på ca. 
1200 mm. Det er ikke kontinentalt – og det er måske ikke optimalt for denne 
art. 
 
De tre gamle planters høje alder – over 20 år – passer med Kellner’s (1993) 
oplysninger. Over en periode på 7 år forsvandt kun 4 planter ud af en overvåget 
bestand på 40 individer. Til gengæld er der desværre også overensstemmelse 
med et andet forhold i den nævnte svenske undersøgelse: Der spirede kun 
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ganske få frøplanter, og de døde alle ret hurtigt igen, så der var ingen 
nyrekruttering af frøplanter i den samme periode. 
 
Skal der genskabes en naturligt reproducerende bestand af vår-kobjælde på 
Randbøl Hede, er det nødvendigt at genskabe velegnede voksesteder for arten:  
”- heder med åbent, lavtvoksende vegetationsdække på tør, sandet eller gruset 
jordbund, -” (Wind1993). Sådanne lokaliteter har et langt mindre omfang på 
Randbøl Hede end tidligere. En af de medvirkende årsager hertil er den øgede 
tilførsel af kvælstof fra luften. 
 
Måske vil en mere intensiv naturpleje alene kunne genskabe velegnede 
voksesteder. Men man kommer ikke uden om at anvende ret hårdhændede – og 
dyre - metoder som for eksempel afskrælning af lyngtørven til at skabe den 
blottede jordbund, som er en forudsætning for både spiring og videre udvikling 
og overlevelse af planterne. Måske skal en mere intensiv naturpleje samtidigt 
kombineres med en reduktion af tilførslen af kvælstof fra luften. Men det er 
oplagt, at hvis der tilføres mindre mængder kvælstof er der behov for en knap 
så intensiv hedepleje, idet naturpleje på heder jo i vidt omfang handler om 
fjernelse af næringsstoffer.  


